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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod    x 
hloubka provedené analýzy     
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Autorka se ve své práci zabývala aktuálním tématem, jehož důležitost je ještě podtržena probíhající finanční 
krizí. Obsah práce odpovídá zadání a cíl práce, kterým bylo zmapovat historii a současnost družstevního 
podnikání se zvláštním zaměřením na východní Čechy, byl splněn. 
 
První kapitola obsahuje vymezení základních pojmů, jako podnik, právnická osoba, obchodní rejstřík apod. 
Druhá kapitola je věnována obecným otázkám spojeným s družstevní formou podnikání; je zde definován pojem 
družstva, popsány jednotlivé typy družstev a vysvětlen právní rámec jejich existence. Třetí kapitola, která 
uzavírá teoretickou část práce, je zaměřena na historii družstevnictví  od jeho počátků až do současnosti ve světě 
i v Československu resp. České republice. Praktická část práce, založená především na datech Českého 
statistického úřadu, obsahuje popis vývoje družstevního podnikání v Pardubickém a Královéhradeckém kraji 
v posledních letech. Poslední kapitola práce je věnována popisu konkrétního východočeského bytového 
družstva. 
 
Autorka prokázala schopnost orientovat se v dané problematice, samostatně zpracovat vybrané téma, vyhledávat 
a vyhodnocovat dostupné informace jakož i přinášet vlastní  závěry. Po formální stránce má práce všechny 



náležitosti. Struktura práce je logická a přehledná. Práce je napsána srozumitelně a po gramatické i stylistické 
stránce je vyhovující. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

• Jaké jsou důvody větší odolnosti družstev vůči dopadům finanční krize?  
 

• Existují rozdíly mezi tím, jak je družstevnictví vnímáno společností u nás a ve světě? Pokud ano, co je 
jejich příčinou? 

 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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